
ORDE VAN DIENST zondag  3 juli 2022 
Voorganger: Ds. Tineke Veldhuizen uit Hoogstraten 

Ouderlingen: Kees Visser en Wim van Geest 
Organist: Gertje van Elzäcker 

Koster:   Wolter Smit 
Aanvang 9:45 uur 

 

 
VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
–  de gemeente gaat staan  – 

 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm   119a: 1, 2 en 3 
1. Uw woord omvat mijn leven 

en tilt het aan het licht. 
Hebt Gij zo door uw spreken 
niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond 
en vult met louter leven 
de woorden in mijn mond. 
 

2. Op U laat ik mij voorstaan, 
ik ben aan U gehecht. 
Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ik zelf bedacht 
zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 
 

3. Uw woorden te herhalen 
is honing in mijn mond. 
Mij raakt niet meer het smalen 
dat ik mij aan U bond. 
Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 
maar heel mijn zoekend leven – 
Gij hebt het zoet gemaakt. 
 

 
moment van stilte 
 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

 



 
drempelgebed 
 

vervolg aanvangspsalm 119a: 4 
4. God, laat mij nooit verliezen 

de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 
 

 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn 

Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! (de melodie staat in de standaard liturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
Gloria 984 in wisselzang allen 1, vr. 2 en 3. m. 4 en.5, allen 6 

1. Gezegend die de wereld schept,  
de dag uit nacht tot leven wekt,  
het licht der zon roept en de maan,  
de sterren om op wacht te staan. 
 

2. Gezegend die de aarde maakt,  
de grenzen van de zee bewaakt,  
ontluiken doet het jonge groen,  
de kleurenpracht van elk seizoen. 
 

3. Gezegend die een woonplaats maakt  
voor wat beweegt en ademhaalt:  
de dieren in het vrije veld,  
de vogels in hun zingend spel. 
 

4. Gezegend die de mensen roept  
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,  
om voor elkander te bestaan  
in eerbied voor zijn grote naam. 
 

5. Gezegend zijt Gij om uw woord  
dat ons tot vrede heeft bekoord,  
tot leven dat van lijden weet  
en liefde die geen einde heeft. 
 

6. Gezegend zijt Gij om de Geest  
die van de aanvang is geweest:  
de adem die ons gaande houdt  
en in het eind in U behoudt. 
 

 
  



 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Als gebed om de opening van de Schriften ps.119: 12 berijmd (gelezen) 
 

- Kinderen, hebben de gelegenheid om naar de nevendienst te gaan 
 
O.T. lezing: Psalm. 119: 57-58, 89-94a 
 
Zingen psalm 119: 54 en 64 

54. Wanneer mij nood, wanneer mij onheil treft, 
zal uw getuigenis mij blijdschap geven, 
is het uw trouwe wet die mij verheft. 
- O eeuwig recht, o woord voorgoed geschreven ! - 
O geef mij dat mijn hart dit goed beseft, 
opdat ik voor uw aangezicht mag leven. 
 

64. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 

 
 

N.T. lezing  Romeinen 10 
 
 
Zingen lied 967: 1, 2 en 3. 

1. Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
 

2. Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 
zend uw stralen overal, 
dat de aarde U loven zal. 
Erbarm U, Heer. 
 

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o Herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm U, Heer. 
 

 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
  



 

zingen lied 763 
1. Zij zullen de wereld bewonen, 

zij namen het wonder ter hand, 
de mensen van nacht en nevel 
brengt Hij naar het heilige land. 
 

2. Er zal geen verzengede hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 
want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn 
 

3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
en baant een weg door de zee, 
van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen 
 

4. De hemel roept uit halleluja, 
de aarde brengt leven tot stand, 
de bergen bezwijken van vreugde, 
de wereld wordt vaderland. 
 

5. Ten dage der grote genade 
als God de gebeden beloont, 
dan zullen de volkeren weten 
dat Hij bij de mensen woont. 
 

 
– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 

 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 
 

zingen lied 119: 65 en 66. 
65. Al uw geboden zijn gerechtigheid. 

Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
 
 
 



 
66. 

 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 
– de gemeente gaat zitten  – 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
 UW KONINKRIJK KOME 
 UW WIL GESCHIEDE 
 OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
 ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 
 EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
 MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 
 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
 EN DE KRACHT 
 EN DE HEERLIJKHEID 
 IN EEUWIGHEID 
 AMEN 
 

mededelingen 
 

inzameling van de gaven en zingen Ubi Caritas 
 eerste collecte  : ZWO 
 tweede collecte: Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte   : klein onderhoud kerkgebouw 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied 967: 7 . 
7. Alle eer en macht en kracht 

worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 
 

 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
g: AMEN 
 
 

 
 


